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Despacho n.º 8/PRES/2021 

 
 Medidas excecionais às linhas orientadoras para o funcionamento das atividades no 

ano letivo 2020/2021 
 
Considerando: 

• A atual situação epidemiológica no país, provocada pelo aumento do número de novos casos 
de contágio da doença COVID-19;  

• O comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), com a 
“Recomendação às instituições científicas e de ensino superior no contexto das medidas 
extraordinárias do estado de emergência”, de 21 de janeiro de 2021; 

• A publicação do Decreto-lei n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro que altera a regulamentação do 
estado de emergência decretado pelo Presidente da República; 

• A necessidade de reforço pela ENIDH de medidas na prevenção e controlo da transmissão da 
COVID-19.  

 

Ouvido o Conselho de Gestão, os presidentes dos órgãos e coordenadores dos cursos, relativamente 
às medidas excecionais a vigorar para o funcionamento do semestre letivo até ao dia 5 de fevereiro 
de 2021, determina-se: 

i) A interrupção das atividades de ensino em regime presencial até ao final do semestre 
letivo (dia 5/2/2021);  

ii) As aulas teóricas e teórico-práticas dos cursos passam a funcionar através de ensino à 
distância (EaD) até ao final do semestre letivo (5/2/2021); 

iii) Caso seja considerado exequível pelos professores responsáveis das unidades 
curriculares e pelas comissões coordenadoras de curso, as aulas práticas laboratoriais e 
de simulação, poderão ser compensadas na íntegra por atividades não presenciais (EaD), 
desde que seja garantido o reforço adequado dos tempos de aprendizagem e de apoio aos 
estudantes, evitando a interrupção destas aulas até ao final do corrente semestre letivo; 

iv) As aulas práticas laboratoriais e de simulação que sejam consideradas essenciais para as 
aprendizagens e que impliquem a utilização de espaços, equipamentos ou materiais 
específicos existentes na Escola, não podendo ser realizadas em regime EaD, serão 
reagendadas para datas em que seja possível a sua realização em regime presencial;  

v) As avaliações que decorram durante o período abrangido pelo presente despacho, desde 
que devidamente autorizadas pelos órgãos competentes da Escola e garantidos os 
adequados procedimentos de mitigação de risco de contágio por COVID-19, serão 
realizadas presencialmente;  

vi) Aos estudantes que estejam em isolamento associado ao COVID-19 nas datas de 
realização das avaliações presenciais, deve ser garantido, em cada UC, o acesso a todas as 
épocas de avaliação a que têm direito;  

vii) Aos estudantes com infeção por COVID-19 que não estejam em condições de saúde para 
realizar as avaliações presenciais na data prevista, deve ser garantido, em cada UC, o 
acesso a todas as épocas de avaliação a que têm direito;  

viii) A eventual alteração do calendário escolar será analisada na última semana do semestre 
letivo, em função do evoluir da situação epidemiológica. Poderá ser também ponderada 
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a eventual criação de períodos extraordinários de avaliação ou o acesso a épocas de 
avaliação especial, a definir em função de proposta de alteração do calendário escolar a 
aprovar pelo Conselho Pedagógico; 

ix) Serão disponibilizadas salas para que os alunos que necessitem, possam estar em 
igualdade com os restantes colegas no acesso às aulas EaD ou outras atividades letivas; 

x) Mantém-se em funcionamento normal as infraestruturas de apoio, nomeadamente 
biblioteca, refeitório e Residência de Estudantes.  

xi) O ginásio e a piscina irão estar encerrados à prática desportiva. 

 

Apela-se à responsabilidade de toda a comunidade académica neste período complexo em que 
vivemos, designadamente o dever de confinamento e o cumprimento das regras sanitárias.  

Eventuais dúvidas, pedidos de esclarecimento ou informações sobre o tema “Covid-19”, deverão 
continuar a ser enviadas para o email apoiocovid19@enautica.pt, conforme estipulado no Plano de 
Contingência da ENIDH. 

As regras de funcionamento acima indicadas, poderão ser ajustadas a qualquer momento, em função 
da evolução da situação atual provocada pela doença COVID-19 e das orientações que o Governo vier 
a aprovar para o Ensino Superior. 

O presente Despacho entra em vigor no dia 22/1/2021, e produz efeitos até dia 5/2/2021, devendo 
assegurar-se a sua mais ampla publicitação, designadamente por notificação para o endereço 
eletrónico institucional de docentes, não docentes e estudantes, bem como a sua divulgação no sítio 
institucional da ENIDH. 

 

Paço de Arcos, Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, ENIDH, aos vinte e dois dias do mês de 
janeiro do ano dois mil e vinte e um. 

 
 

O Presidente da ENIDH 
 
 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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